
العبودية؛ إن كان املراد إن عبادي املخلصني ليس لك عليهم سلطان؛ فاالستثناء  تفسري حسبمتصل ؟ أيه ..

   إن كل من في السموات واألرض إال آتي الرحمن  منقطع الشك؛ وإن كان عبادي من جنس قوله تعاىل: ((

  )) فاالستثناء متصل، فاالستثناء متصل؛ وأيهما أبلغ؟  عبدا

  األول الطالب:

األول أبلغ؛ وإن كان الثاين هو األصل، األصل أن االستثناء متصل؛ لكن األول أبلغ؛ إن عبادي  الشيخ:

)) لكن من اتبع هم الذين يكون لك  ليس لك عليهم سلطان املخلصني ال ميكن أن تصل إليهم إطالقا ((

  عليهم سلطان .

معروف من قبل من؟ من قبل الشرع وهو ما هو القول املعروف؟ ))  إال أن تقولوا قوال معروفا طيب يقول: (( 

  ؟.....)) نقف على هذا وال تعزموا عقدة النكاح التعريف الذي أباحه اهللا؛ مث قال: ((

التعريض وأن  ،ريحصملا ذكر اهللا عزوجل التعريض والت))  وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ((

)) عزم الشيء،  تعزموا )) (( وال تعزموا عقدة النكاح قال عزوجل: ((ولو سرا  عدةواملواريح صجائز دون الت

)) يعين عقده ؛ الن النكاح عقد بني الزوج والزوجة فهو   عقدة  النكاح العزم على الشيء يعين التنفيذ؛ و((

  )) يعين الزواج . عقدة النكاح كالعقود األخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك؛ وقوله: ((

)) فعال مبعىن  الكتاب )) حىت هذه للغاية؛ وما بعدها منصوب ا؛ وقوله: (( حتى يبلغ األجل كتابه ((

مفعول؛ وما املراد بالكتاب ؟ الذي ذكر املفسرون أن املراد بالكتاب هنا العدة؛ ألن اهللا تعاىل فرضها؛ فهي 

يبلغ املفروض أجله؛ واملفروض هي العدة؛ وحيتمل أن يكون املراد مفروضة على أن فعاال مبعىن مفعول؛ يعين حىت 

يوم يف البالكتاب هنا ما يكتبون عند ابتداء سبب العدة من موت أو طالق أو حنوه؛ بأن يقول مثال: تويف 

 )) يعين اضبطوها وحرروها؛ وعلى وأحصوا العدة الفالين؛ ويكون هذا داخال يف قوله تعاىل يف سورة الطالق: ((

  هذا فيكون املعىن الكتاب املكتوب الذي فيه بيان مىت كان سبب أيش؟  سبب العدة من وفاة أو طالق.

  )) أجل الشيء منتهاه وغايته؛ يعين حىت يبلغ غايته حسب ما فرض اهللا تعاىل. أجله وقوله: ((

سبحانه وتعاىل لألمهية )) فعل أمر، وأتى به  اعلموا (())  واعلموا أن اهللا يعلم ما في أنفسكم فاحذره ((

)) وهذه اجلملة يؤتى ا من أجل التنبيه اعلم كذا وكذا ألجل أن تنتبه ويبلغ  اعلموا والتحذير من املخالفة؛ ((

)) أي ما استقر يف أنفسكم مما تضمرون من كل شيء؛  أن اهللا يعلم ما في أنفسكم علمك هذا الشيء ((

؟ هذا يرجع فيه إىل ما تقتضيه األدلة من غري هذه اآلية وسنبني إن شاء ولكن هل يؤاخذنا اهللا عزوجل مبا أنفسنا 

  اهللا تعاىل عند الفوائد.



)) الفاء هذه للتفريع، يعين إذا علمتم هذا فاحذروا اهللا عزوجل من أن تضمروا يف هذه  فاحذروه وقوله: ((

  ذر وهو االحتياط وعدم املخالفة .األنفس ما ال يرضاه اهللا سبحانه وتعاىل؛ واحلذر من الشيء معناه أخذ احل

))؛ فإذا أضمرمت يف  اعلموا أن اهللا غفور حليم )) ملا حذرنا عزوجل قال: (( واعلموا أن اهللا غفور حليم ((

أنفسكم ما ال يرضاه فإن لديكم باب واسعا؛ ما هو؟ املغفرة؛ تعرضوا ملغفرة اهللا سبحانه وتعاىل بأن تستغفروا 

  ا مرارا أن الغفور مأخوذ من الغفر وهو السرت؛ واملراد به سرت الذنب والتجاوز عنه .وتتوبوا إليه؛ وسبق لن

  )) احلليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها كما قال ابن القيم يف النونية :  حليم وقوله: ((

  " وهو الحليم فال يعاجل عبده       بعقوبة ليتوب من العصيان "            

احلليم هو الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها؛ وضده من ليس حبليم، من يعاجل بالعقوبة؛ واهللا عزوجل قرن هنا 

بني املغفرة والرمحة وهو احللم ليتبني أن تأخريه للعقوبة من أجل أن يتعرض اإلنسان ألسباب مغفرته؛ وهلذا مجع 

فال يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعاىل؛ وكل هذه بني غفور وحليم؛ فهو يغفر الذنب ملن تاب منه؛ وهو حيلم 

دل على عظم عقد النكاح وأنه أمر ال ت)) وما أشبه ذلك  واحذروا ))، (( واعلموا ))، (( اعلموا األشياء ((

جيوز التالعب به أبدا؛ وهلذا كان النكاح يف عقده وحله جده جد وهزله جد أيضا؛ فالنكاح ولو كان هزءا ينعقد؛ 

بعد عن التالعب ذا العقد العظيم الذي له الولو كان هزءا حيصل به الفراق؛ كل ذلك من أجل والطالق 

   خطره.

  )) . ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنمث قال اهللا تعاىل: (( 

الفتح بأنه )) امسها مبين معها على  جناح إا نافية للجنس و(( )) هنا كما قلنا يف األول ال جناح نقول يف ((

)) ملا كان اإلنسان قد  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن )) أي إمث؛ (( جناح مفرد؛ وقوله: ((

 بعد أن عقد عليها أن عليه إمثا يف ذلك؛ أليش؟ ألنه كسرها ورمبا تتأثر تأثرا كبري أليش يتوهم أنه إذا طلق الزوجة

ذلك أن هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها ملاذا؟ فينفر الناس منها وال يتزوجوا؛ فبني اهللا عزوجل أن 

   ما )) قوله: (( ما لم تمسوهن فيه ليس جناح علينا إذا طلقنا املرأة من دون أن منسها واضح؟ وهلذا قال: ((

مصدرية ظرفية أي مدة دوام عدم مسكم  ))  ما((  )) اختلف أهل اإلعراب يف إعراا؛ فقال بعضهم إن لم 

هلن، أي مدة دوام مسكم هلن؛ وقال بعضهم: إن ما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط؛ يعين ال 

جناح عليكم إن طلقتم النساء إن مل متسوهن؛ وهذا يأيت يف اللغة العربية كثريا أي كون الشرط الثاين شرطا يف 

)) فهنا شرط يف شرط؛ ومنه  فلو إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تعاىل: ((األول؛ ومنه قوله 

  قول الشاعر:



  " كرم   زانها ل عز قمعامنا    واتجد واعر ذإن تستغيثوا بنا إن ت"                   

الثاين؛ نعم؟ كل ما دخل  أيهما السابق ؟ نعم إذا دخل شرط على الشرط فالسابق؛فيكون الثاين شرطا يف األول

طلقتم النساء  " شرطية وأن تقدير اآلية: ال جناح عليكم إن ما شرط على شرط فالسابق الثاين؛ فهنا يقول: إن "

طلقتموهن إن مل متسوهن؛ يعين أنه إذا طلقها بدون مس فال جناح عليه؛ واملعىن واحد ولكن  إن مل متسوهن، إن

  االختالف يف اإلعراب .

)) وكالمها ملعىن واحد؛ واملراد به اجلماع؛ لكن جرت عادة  تماسوهن )) فيها قراءة ثانية: (( تمسوهن ((وقوله: 

)) فيها  تمسوهن العرب والقرآن بلسان عريب مبني أن يكنوا عما يستحىي من ذكره صرحيا مبا يدل عليه؛ فهنا ((

)) ألن اجلماع مس من  تماسوهن قراءة: (()) ولكل منهما وجه؛ فعلى  تمسوهن )) و(( سوهناتم قراءتان: ((

فتحرير رقبة من قبل أن  الطرفني؛ فكل من الزوج والزوجة ميس اآلخر، أليس كذلك؟ وعليه قوله تعاىل: ((

ن حقيقة أل))؛ وأما على قراءة املس الذي ال يفيد إال وقوع الفعل من جانب واحد؛ فهو أيضا واضح  يتماسا

أنى يكون لي ولد ولم  )) مرمي (( ني بشرسولم يمس ماس ومنه قوله تعاىل: (( الفاعل من؟ الزوج الرجل فهو

)) فجعل املس من جانب واحد وهو الرجل؛ وعلى هذا فينبغي لنا أن نقرأ ذا مرة وذا مرة؛  يمسسني بشر

غي أن نأخذ نبيوعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون: إذا اجتمع قراءتان يف أحدمها أو يف إحدامها زيادة حرف ف

أكثر ثوابا؛ إذ أن احلرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات؛ فإذا كان كذلك فإننا مبا فيها زيادة حرف؛ ألا 

نتتبع القراءات اليت فيها زيادة حروف نعم؟ ونأخذ ا نقرأ ا؛ ولكن هذا القول فيه نظر بل الصواب أننا نقرأ 

كاختالف صفات العبادات؛ وقد مر علينا أن العبادات الواردة على   ذا مرة وذا مرة؛ ألن اختالف القراءات

السنة كلها؛ هذه أيضا تفعل هذه مرة وهذه مرة، ب أيتأن تفعل هذه مرة وهذه مرة حىت توجوه متنوعة األفضل 

تيقن تقرأ هذه مرة وهذه مرة حىت تأيت بكل الوجوه اليت قرأها النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ ولكن جيب عليك أن ت

ء ذه القراءة فال تتخرص؛ فإذا نسيت فاقرأ ما علمت ألنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظن قلت يأنه قد قر 

مرة  امرة وذ االقراءات فإن األفضل أن يقرأ ذعلى اهللا ما ال تعلم واملسألة خطرية؛ إمنا من من اهللا عليه مبعرفة 

قراءة اليت بني أيدينا؛ ملاذا؟ ألنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما يف إال يف حضور العامة، حضور العامة ال؛ اقرأ بال

أيديهم ألبست عليهم وحصل يف هذا إشكال؛ ألم إن اعتقدوا فيك العلم واحلفظ قالوا: كيف القرآن كذا 

وقالوا هذا فالن إمامنا ما يهم يف غلط وإال ما  لجهل وعدم املباالة بكتاب اهللا عزوجلإىل لخيتلف ؟ وإال نسبوك 

لعوام؛ وعلى هذا فنقول: إن األفضل ال كما قاله بعض أهل العلم أن تتبع تكون من باب أوىل لهي غلط؛ معناه 

القراءات اليت فيها حرف زائد على القراءة األخرى؛ بل األفضل أن تقرأ ذا مرة وذا مرة؛ ومنه قوهلم يف الفاحتة 



 ا)) نقول األفضل نقرأ ذا مرة وذا أخرى ألجل أن نأخذ بكلت ملك يوم الدين )) و(( مالك يوم الدين( (

  . القراءتني

يعين جتمعوا بني األمرين، بني أن ال تفرضوا هلن فريضة وبني أن ال متسوهن ))  أو تفرضوا لهن فريضةقوله: (( 

مسيس وبدون تسمية املهر؛ وتسمية املهر من عدمها هلا ثالثة فال جناح عليكم إذا طلقتم املرأة بعد العقد بدون 

األفضل، كذا يا عبد اهللا؟ إما أن يسمي املهر ويعينه وهذا هو األفضل بأن هو أن يسميه ويعينه وهذا إما أوجه: 

فيقول الويل: زوجتك ابنيت خبمس مائة   يقول بأن يعني الزوج املهر فيقول: أريد أن أتزوجها خبمس مائة 

هذا مهر مسمى؛ أو يسكت هو يقول: زوجتك ابنيت ويقول: قبلت؛ أو يقول: زوجتك ابنيت ويقول الزوج بشرط 

أن ال مهر هلا؛ فيشرتط عدم املهر؛ هذه ثالث صور؛ إذا عني املهر فاألمر فيه ظاهر ويثبت ما عني؛ وإذا سكت 

هنا على القول الراجح  )) أو((  )) و ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة آلية ((اهذه فهذا هو الذي يف 

أو مبعىن إال يعين: ما مل متسوهن إال أن إال )) وليست كما قال بعضهم  تمسوهن حرف عطف معطوفة على ((

ما هلا مهرا فهو إذا تزوجها بدون أن يسمي طيب املهم الكالم؛ مع تفرضوا هلن فريضة؛ فإن هذا فيه ما يستقيم 

الشرط فاسد؛ لكن هل يفسد العقد أم ال؛ يف هذا قوالن ألهل ة؛ إذا تزوجها وشرط عدم املهر فيف هذه اآلي

العلم؛ فقال مجاعة من أهل العلم ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية إن النكاح باطل وال يصح إذا شرط عدم املهر؛ 

     وأحل لكم ما وراء )) (( وأحل لكم ما وراء ذلكم (( ألنه إذا شرط عدم املهر فقد خالف قوله تعاىل:

))  أن تبتغوا بأموالكم (()) شرط  وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )) فيها قراءتان (( ذلكم

صلى  صار ذلك اهلبة واهلبة خاصة مبن؟ بالنيب شرط عدم املهرإذا اهللا احلل بأن يكون هناك مال؛ وأيضا فشرط 

اهللا عليه وسلم؛ وقال بعض أهل العلم، طائفة الثانية من أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد وجيب هلا 

  مهر املثل نعم.

)) يعين كذلك ال جناح عليكم يف أن  تفرضوا لهن فريضة )) (( ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ((

 على كالمال)) وكما قلت يف أول  تفرضوا لهن فريضة لم )) و(( لم تمسوهن يقع منكم هذان األمران: ((

اآلية: إن املرأة قد يكون يف قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد قبل الدخول والسيما إذا انضاف ذلك أنه مل 

  يسم هلا مهر فإن الناس قد يقولون هذه املرأة ال تساوي شيئا، أليس كذلك؟ نعم .

ة معطوفة ل)) قال بعض املفسرين أو املعربني: إن هذه اجلم ومتعوهن )) قوله: (( ومتعوهن قال اهللا تعاىل: ((

ال جناح  )) مستفاد من قوله: (( فطلقوهن على مجلة مقدرة؛ والتقدير: فطلقوهن ومتعوهن؛  وأن قوله: ((

لكم طالق )) معناها قد أحبنا  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء )) ألن معىن (( عليكم إن طلقتم النساء



النساء فطلقوهن؛ فيكون األمر املقدر كما قالوا املراد به اإلباحة واملراد باألمر املذكور املراد به الوجوب؛ وقال 

ال جناح اإلباحة مفهوم من قوله: (( املرا به ))  فطلقوهن بعض املعربني ال حاجة إىل التقدير؛ ألن قوله: ((

 يفهم بدون تقدير فإنه ال جيوز التقدير؛ ألن التقدير نوع من التأويل )) ومادام املعىن عليكم إن طلقتم النساء

)) يعين إذا  ومتعوهن ؛ وعلى هذا فقول: ((وألن األصل متام الكالم وعدم احتياجه إىل تقدير؛ وهذا القول أرجح

   . )) ال جناح عليكم إن طلقتم النساء من قوله: (( طلقتموهن؛ وهذا مستفاد

((متعوهن)) ما معىن التمتيع ؟ أن يعطيها ما فيه املتعة والبالغ من زاد أو لباس أو غري ذلك مما تقتضيه احلال 

  والعرف.

    ))؛ وقوله: قدره )) و(( قدره )) قراءتان: (( قدره )) يف (( وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقوله: ((

قل )) هو الفقري الذي ليس عنده شيء، قال اهللا تبارك وتعاىل: (( المقتر  )) هو الغين؛ وقوله: (( الموسع ((

)) أي منوعا؛ فاملقرت  لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا

أي  )) قدره )) أو (( على الموسع قدره معناه الذي ليس عنده شيء أو الفقري؛ واملوسع الغين الكثري املال؛ فـ((

ما يناسب حاله، وعلى الفقري ما يناسب حاله؛ واجلملة هذه قيل: إا استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب تبني 

)) ؛ وقيل: إا يف موضع نصب على احلال من الواو يف  ومتعوهن مقدرا الواجب الذي أوجب اهللا يف قوله: ((

ره؛ أما معسرين على املوسر قدره وعلى املقرت قد)) يعين متعوهن  حال كونكم موسرين أو  ومتعوهن قوله: ((

 أيضا خرب مقدم؛ و(( )) المقتر مؤخر؛ و(( أ)) مبتد قدره )) خرب مقدم؛ و(( ععلى الموس إعراا فإن ((

  مؤخر. أ)) مبتد قدره

         )) هذه حيتمل أن يكون اسم مصدر يعين مفعوال مطلقا عامله قوله:  امتاع )) (( متاعا بالمعروف ((

كليم وسالم مبعىن تسليم وما أشبهها؛ ت)) يعين متتيعا باملعروف؛ فمتاع هنا مبعىن متتيع مثل كالم مبعىن  متعوهن ((

وعلى هذا فيكون إعراا مفعوال مطلقا؛ وحيتمل أن يكون حاال يعين حال كون القدر أو القدر متاعا باملعروف؛ 

)) الباء هنا للمصاحبة يعين معناه يقتضيه العرف؛ وكم يف اآليات اليت مرت التحويل  متاعا بالمعروف وقوله: ((

))  حقا )) (( متاعا بالمعروف حقا على المحسنين العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي؛ (( على

  وي لقوله: منصوبة على أا مصدر لفعل حمذوف يعين أحق ذلك حقا على احملسنني؛ أو على أا مصدر معن

)) يعين متاعا حقا؛ كل األوجه هذه ال ينايف بعضها  متاعا )) حقا؛ أو على أا صفة لقوله: (( متعوهن ((

الشيء الثابت الالزم يقال حق؛ واحلق إما أن  ] يرحمك اهللا [بعضا من حيث املعىن؛ واحلق هو الشيء الثابت،

صدق وإن كان يف األحكام فهو العدل؛ الن يف األخبار فهو يكون يف األخبار وإما أن يكون يف األحكام؛ فإن كا



وتمت كلمة ربك  وقد جيمع بينه وبني الصدق فيحمل الصدق على اخلرب واحلق على العدل مثل قوله تعاىل: ((

  )) قال العلماء: صدقا يف األخبار وعدال يف األحكام . صدقا وعدال

يعين على الفاعلني اإلحسان؛ احملسن اسم فاعل من أحسن أي قام باإلحسان ))  على المحسنين وقوله: ((

اإلحسان الفضل الزائد كما يف قوله املراد وعمل به؛ واإلحسان هنا ما كان موافقا بالشرع؛ فإذا قرن بالعدل صار 

شيئا واجبا وتارة يراد  )) فاإلحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان إن اهللا يأمرك بالعدل واإلحسان تعاىل: ((

))؛  إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان به ما زاد على الواجب وهذا إذا قرن مباذا؟ إذا قرن بالعدل كما يف قوله: ((

)) يعين واحملسنات ؟ ألنه خياطب األزواج؛ الزوجات ما هن ميتعن أزواجهن؛ ألن  على المحسنين وقوله: ((

  خمطوبات ال خاطبات نعم؟ .

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن  تعاىل: (( قوله 

  )) ال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن وبالمعروف واهللا بما تعلمون خبيرف

  وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها؛ من أي ؟  فوائد؛ أوال: يستفاد من اآلية الكرمية

   )) . .والذين يتوفون ((: الطالب

  . )) ألا خرب مبعىن األمر يتربصن ال؛ من قوله: ((: الشيخ

ويستفاد من عمومها: وجوب العدة على املتوىف عنها زوجها سواء كانت صغرية أو كبرية؛ من أين تؤخذ؟ 

  )) أزواجا ((: الطالب

  وأطلق .))  أزواجا (( :الشيخ

ويذرون  املتوىف عنها زوجها سواء دخل ا أم مل يدخل؛ من قوله: ((ويستفاد منها أيضا: وجوب العدة على 

)) ألن الزوجة تكون زوجة مبجرد العقد خبالف الطالق؛ فإن الطالق قبل الدخول ال عدة فيه؛ لقوله  أزواجا

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من  تعاىل: ((

)) واضح؟ فهذان رجالن أحدمها كالمها تزوجا أحدمها مات قبل أن يدخل، والثاين طلق قبل أن  دة تعتدونهاع

يدخل؛ على زوجة األول العدة، والثاين ليس عليها عدة؛ كذا؟ ولزوجة األول املهر كامال؛ ولزوجة الثاين نصف 

؛ إذا عدة عليهايب إذا مات ما هو زوج طلقها والاملهر كذا؟ نعم؛ ولزوجة األول املرياث، والثانية ألنه ما مات ط

  عموم اآلية يشمل أيش؟ من دخل ا ومن مل يدخل ا.

)) تشمل احلامل وغريها؛ لكن  أزواجا عموم اآلية يتناول احلامل وغري احلامل؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: (( 

ملعرتض أن يعرتض ويقول: بني  ))؛ وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن حملهن احلامل خصت بآية الطالق ((



فال ميكن أن ختص إحدامها باألخرى إال بدليل؛ وهلذا ذهب علي بن أيب طالب  ياآليتني عموم وخصوص وجه

  أطول األجلني مجعا بني اآليتني عرفتم ؟ طيب ما هو اجلواب؟ بوابن عباس رضي اهللا عنهم إىل أا تعتد 

 موت زوجها بليالاجلواب: أن السنة دلت على تقدمي عموم آية الطالق، حيث إن سبيعة األسلمية نفست بعد 

فأذن هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تتزوج؛ وعلى هذا فيكون عموم آية الطالق مقدما على عموم آية البقرة؛ 

  واضح يا مجاعة؟ طيب.

    ملرأة بنفسها مدة العدة حبيث ال تتزوج وال تتعرض للزواج؛ لقوله: ويستفاد من اآلية الكرمية: وجوب انتظار ا

  .  )) كما تقول: انتظر بكذا وكذا، تربص بكذا وكذا يعين ال تتعجل يتربصن بأنفسهن ((

ويستفاد من اآلية الكرمية: حكمة اهللا عزوجل بوضع أربعة أشهر وعشرا؛ أو بفرض أربعة أشهر وعشرا؛ ويش 

  احلكمة ؟

  : يتبني احلملالطالب

  قيل: ليتبني احلمل وفيه نظر؛ ألن احلمل يتبني يف مدة أقل؛ ولكنه سبق لنا تعليل يف هذا وهو؟ :الشيخ

  : قيل تعبديالطالب

  قول حكمة معقولة؟نقيل تعبديا وهذا ما لنا فيه تصرف، إذا قلنا تعبديا ما لنا فيه تصرف؛ لكننا  :الشيخ

  ة ؟أربعة أشهر وعشر ثلث السن :الطالب

ثلث السنة وثلث الشهر؛ ألنه يف اجلاهلية كانت املرأة إذا توىف عنها زوجها تبقى حوال كامال؛ ففرغ اهللا  الشيخ: 

  من هذا احلول ثلثه ومن جنس الشهور ثلث الشهر .

ت ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من جتمل وخروج من البي

  )) . فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف وغري ذلك؛ لقوله: ((

)) ومل  فال جناح عليكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األولياء مسئولون عن موليام؛ من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

)) كأنه أشار إىل  فال جناح عليكم يقل: فال جناح عليهن؛ مع أن احلديث عن املرأة، عن النساء؛ لكنه قال: ((

  أن الرجال هلم والية على النساء فيكونون مسئولني عنهن.

عرف معترب إذا مل ))؛ وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن ال بالمعروف ومن فوائد اآلية الكرمية: اعتبار العرف؛ لقوله: ((

  خيالف الشرع؛ فإن خالف الشرع فليس مبعترب .

)) واخلبري  واهللا بما تعملون خبير ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات علم اهللا عزوجل بالظاهر واخلفي؛ من قوله: ((

  .هو العامل ببواطن األمور وما علم ببواطن األمور كان عليما بظواهرها من باب أوىل



  )) وال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. . . تعاىل: ((مث قال اهللا 

)) وقد  ال جناح عليكم يستفاد من هذه اآلية الكرمية: جواز التعريض يف خطبة املتوىف عنها زوجها؛ لقوله: ((

  سبق لنا التعريض معناه كذا؟ طيب .

من وفاته، حترمي التصريح خبطبة  زوجها خبطبة املعتدةويستفاد من اآلية الكرمية: حترمي التصريح بعدة املتوىف عنها 

  ))؛ فنفى اجلناح عن التعريض وهو دون التصريح؛ والتصريح حمرم . فما عرضتم به ؛ لقوله: (( هاملعتدة من وفات

 تباح تصرحيا وتعريضا؛و للفوائد نقول: إن خطبة املعتدة تنقسم إىل ثالثة أقسام: حترم تصرحيا وتعريضا؛  طرادااست

  وتباح تعريضا ال تصرحيا؛ نعم؟ حترم تعريضا وتصرحيا؛ وتباح تعريضا وتصرحيا؛ وحترم تصرحيا ال تعريضا.

مىت حترم تصرحيا وتعريضا ؟ يف الرجعية لغري زوجها؛ فيحرم على اإلنسان أن خيطب املرأة الرجعية ال تصرحيا وال 

  ن يراجعها بغري عقد، هذه رجعية.تعريضا؛ والرجعية من هي؟ يعين املعتدة اليت جيوز لزوجها أ

واليت حتل تصرحيا وتعريضا؛ هي البائن من زوجها إذا كانت حتل له، البائن من زوجها إذا كانت حتل له مثل أن 

بنكاحها لسبب وما أشبه ذلك؛ املهم أن القاعدة ما  خةطلقها على عوض واملختلعة، والفاسيطلق على عوض، 

كانت حتل له؛ فيجوز لزوجها أن خيطبها تعريضا وتصرحيا وأن يتزوجها؛ فلو طلق زوجها إذا  لهي؟ هي املبانة 

ها ؟ نعم جيوز خيطبها زوجها جيوز خيطبتاإلنسان امرأته على عوض مث بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمت وطلبت ي

  وجيوز أن يتزوجها.

جيوز لغري زوجها أن يعرض خبطبتها  جيوز كل مبانة والذي يباح تعريضا ال تصرحيا؟ كل مبانة لغري زوجها يعين

  . أو بنحو ذلك عرفتم؟ هذه أقسام اخلطبة خثالث، أو بفسالبطالق  بدون تصريح مثل متوىف عنها زوجها واملبانة

  البكر يا شيخ؟ : الطالب

  ما هي معتدة، كالمنا على املعتدةالبكر  :الشيخ

  .....؟:الطالب

  كيف؟ :الشيخ 

  :تعريضا ال تصرحيا؟الطالب

  البكر ما هي معتدة :الشيخ

  متوىف عنها زوجها قبل أن يدخل؛ يعرض هلا أحد زواجا :الطالب

  افلتت منك مايف أسئلة . . . مثل ما قال يعين نةتدخل يف املبا  :الشيخ



من زوجها  ؛ ويقاس عليها كل مبانةدليل  الدليل على جواز التعريض دون التصريح للمتوىف عنها زوجها هذه اآلية

؛ ألن هلا عالقة من زوجها من جهة وهي منفصلة من جهة أخرى؛ أما الرجعية فألا زوجة كما قال اهللا تعاىل 

))  في ذلكوبعولتهن أحق بردهن  )) إىل أن قال: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء فيما سبق: ((

ته فيحل له أن خيطبها وأن يتزوجها؛ وقولنا: إذا كانت زوج واضح أا وأما املبانة من الشخص إذا كانت حتل له

  حتل له احرتازا من املبانة بالثالث، املبانة بالثالث ال حيل لزوجها أن خيطبها مطلقا ألا ما حتل له.

أو أكننتم  ويستفاد من اآلية الكرمية: جواز إضمار اإلنسان يف نفسه ما ال حيل له أن يفعله جبوارحه؛ لقوله: ((

  )) . أنفسكمفي 

    علم اهللا أنكم  ومن فوائد اآلية الكرمية: جواز ذكر اإلنسان املرأة املعتدة يف نفسه ولغريه؛ لقوله: ((

اليت توىف عنها زوجها، يقول وحيدث غريه جيوز  ص إنين أريد أن أتزوج امرأة فالن)) فلو قال شخ ستذكرونهن

أو  وال حرج فيه؛ وكذلك لو ذكرها يف نفسه؛ لكن الذكر يف النفس هل يغين عنه قوله: (( وإال ما جيوز ؟ جيوز

)) ؟ ميكن أن يغين عنه وإال فإن ما يف القلب يسمى ذكرا كما قال اهللا تعاىل يف احلديث  أكننتم في أنفسكم

  وحديث. فهو ذكريف نفسه ) فما أضمره اإلنسان  من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي القدسي: (

النكاح فيقول: إذا انتهت  هااملعتدة من وفاة أن يواعدومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز لإلنسان أن يواعد 

  )) . ولكن ال تواعدوهن سرا عدتك فإين سأتزوجك؛ لقوله: ((

إال أن تقولوا قوال  ومن فوائدها: أن التعريض خبطبة املتوىف عنها زوجها من القول املعروف غري املنكر؛ لقوله: ((

  )) . معروفا

وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب  ومن فوائد اآلية الكرمية: حترمي عقد النكاح يف أثناء العدة؛ لقوله: ((

  )) . أجله

هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي: أن النكاح باطل ؟ نعم؛ من أين الدليل ؟ من قوله صلى اهللا عليه 

كل شرط ليس في كتاب  ) وقوله صلى اهللا عليه وسلم: ( من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد وسلم: (

  )؛ إذا لو تزوج اإلنسان امرأة معتدة فإن النكاح ال يصح. اهللا فهو باطل وإن كان مائة شرط

م من قال: وهل حتل له بعد انقضاء العدة أو ما حتل ؟ فيه خالف؛ فمن أهل العلم من قال: ال حتل له؛ ومنه

حتل له؛ الذي قال ال حتل له بىن قوله على قاعدة معروفة يف الفقه وهي: من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه حمرم 

نقض حبرمانه؛ وهذه القاعدة هلا أصل من السنة وهو منع القاتل من املرياث ألنه خيشى أن يتعجل القتل ألجل 

ي عن ما رو  لعه منها فعل وإال فال؛ ورمبا حيمى احلاكم أن مينأن يرث؛ ولكن الراجح يف هذه املسألة أنه إن رأ



فعله رضي اهللا عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعذير؛ فإذا رأى احلاكم أن مينع هذا  نعمر يف ذلك على هذا الوجه أ

  جوازهااخلاطب الذي تعجل اخلطبة قبل أوان 


